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INSTRUMENTO DE PROTOCOLO  
E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO 

 
 
Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas, por seus respectivos 
administradores, têm entre si ajustado e acordado celebrar o presente Instrumento de Protocolo e 
Justificação de Incorporação (o “Protocolo”), para consignar os motivos e estabelecer as 
condições para a incorporação da Allmaness Calçados Ltda., Shoes For U Comércio de Calçados 
e Acessórios Ltda., Schutz Shoes Design Comércio de Calçados Ltda. e ZZAF Indústria e 
Comércio de Calçados Ltda. pela Arezzo Indústria e Comércio S.A. (a “Incorporação”), de 
acordo com as disposições aplicáveis da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme 
alterada (“Código Civil”) e da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 
das Sociedades por Ações”). 
 
(a) AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Fernandes Tourinho, n° 147, Salas 1.301 a 1.303, 
Bairro Funcionários, CEP 30112-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.590.234/0001-76, com 
seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
sob o NIRE nº 31.300.025-918, neste ato representada na forma de seu estatuto social, por seus 
diretores, os Srs. Anderson Lemos Birman, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de 
Identidade RG nº M - 27828 SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 130.865.966-00, e Thiago Lima 
Borges, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 
78.299.233-1 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 805.112.605-04, ambos residentes e 
domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de 
Carvalho, nº 1507, 16º andar, CEP 04547-005 (doravante denominada simplesmente “Arezzo” ou 
“Incorporadora”); 
 
(b) ALLMANESS CALÇADOS LTDA ., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
02.973.701/0001-32, com sede na Cidade de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, na 
Avenida São Leopoldo, nº 3490 – sala 102, Bairro Imigrante, CEP 93700-000, com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o NIRE 
43.204.185.888, neste ato representada na forma de seu contrato social, por seus administradores, 
os Srs. Anderson Lemos Birman e Thiago Lima Borges, acima qualificados (doravante 
denominada simplesmente “Allmaness”);  
 
(c) SHOES FOR U COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA ., sociedade limitada, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.182.439/0001-57, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Avenida Giovanni Gronchi, nº 5.819, loja 316-A, piso 02, Shopping Jardim Sul, 
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Bairro Morumbi, CEP 05724-900, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.221.758.622, neste ato representada na forma 
de seu contrato social, por seus administradores, os Srs. Anderson Lemos Birman e Thiago Lima 
Borges, acima qualificados (doravante denominada simplesmente “Shoes for U”);  
 
(d) SCHUTZ SHOES DESIGN COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA ., sociedade limitada, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 02.461.175/0001-21, com sede na Cidade de Campo Bom, Estado de Rio 
Grande do Sul, na Avenida São Leopoldo, nº 3490, sala 101, CEP 93700-000, com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o NIRE 
43.203.733.440, neste ato representada na forma de seu contrato social, por seus administradores, 
os Srs. Anderson Lemos Birman e Thiago Lima Borges, acima qualificados (doravante 
denominada simplesmente “Shoes Design”); e 
 
(e) ZZAF  INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA ., sociedade limitada, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 10.236.013/0001-18, com sede na Cidade de Campo Bom, Estado do Rio 
Grande do Sul, na Avenida dos Municípios, nº 6740, Bairro Quatro Colônias, CEP 93700-000, 
com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Rio Grande do Sul 
sob o nº 432.061.788-97, neste ato representada na forma de seu contrato social, por seus 
administradores, os Srs. Anderson Lemos Birman e Thiago Lima Borges, acima qualificados 
(doravante denominada simplesmente “ZZAF” e, em conjunto com a Allmaness, Shoes For U e 
Shoes Design, as “Incorporadas”). 
 
Arezzo, Allmaness, Shoes For U, Shoes Design e ZZAF doravante designadas individualmente 
como “Parte” e, conjuntamente, como “Partes”, decidem celebrar o presente Protocolo, conforme 
abaixo descrito: 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 Objeto: O presente Protocolo tem por objeto consubstanciar as justificativas, os termos e 
condições da incorporação da Allmaness, Shoes For U, Shoes Design e ZZAF pela Arezzo, com 
consequente extinção das Incorporadas, a ser submetida à deliberação dos acionistas da Arezzo e 
dos sócios das Incorporadas, conforme aplicável, na forma de seus respectivos estatutos e 
contratos sociais, do Código Civil e da Lei das Sociedades por Ações, aplicada supletivamente. 
 
2. JUSTIFICAÇÃO  
 
2.1 Considerando que: 
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a) as Incorporadas são controladas diretamente pela Incorporadora, a qual detém a totalidade 
das quotas de emissão da Allmaness, da Shoes For U, da Shoes Design e da ZZAF; 
 
b) a Allmaness, a Shoes For U e a Shoes Design são atualmente sociedades não 
operacionais;  
 
c) a Arezzo tem interesse em centralizar em si as atividades desenvolvidas pela ZZAF, a fim 
de evitar a manutenção de sociedades e estruturas distintas para consecução de atividade e objeto 
comum, diminuindo duplicidade de gastos operacionais, repetição de procedimentos contábeis e 
fiscais, além de ineficiências administrativas;  
 
Entendem as Partes que a Incorporação da Allmaness, da Shoes For U, da Shoes Design e da 
ZZAF pela Arezzo se justifica na medida em que permite a racionalização e simplificação da 
estrutura societária das sociedades, trazendo benefícios de ordem administrativa, econômica e 
financeira, mediante a redução de despesas. 
 
3. INCORPORAÇÃO DO PATRIMÔNIO L ÍQUIDO TOTAL DA ALLMANESS  
 
3.1 Versão Patrimonial e Avaliação. Através da Incorporação, será transferida para a 
Arezzo a totalidade do patrimônio da Allmaness, com todos os seus elementos de ativo e passivo, 
com a sua consequente extinção. O patrimônio líquido da Allmaness, para fins da Incorporação, 
foi avaliado com base no seu valor contábil, na data de 31 de dezembro de 2011. 
 
3.2 Empresa Avaliadora. O laudo de avaliação do acervo líquido da Allmaness a ser 
vertido à Incorporadora (“Laudo de Avaliação - Allmaness”), conforme disposto no artigo 226 da 
Lei das Sociedades por Ações, foi preparado pela ACTO ASSESSORIA CONTÁBIL 
TRIBUTÁRIA E OPERACIONAL LTDA. , com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2012, conjunto 102, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
07.760.271/0001-94 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 
2SPO24.027O-0 (“Avaliadora”), empresa de avaliação independente, ad referendum dos sócios 
da Allmaness e da Incorporadora. 
 

3.2.1 Conforme o Laudo de Avaliação - Allmaness, anexo ao presente sob a 
forma de Anexo I, o patrimônio líquido da Allmaness é de R$ 165.213,45 (cento e sessenta e 
cinco mil, duzentos e treze reais e quarenta e cinco centavos), na data-base de 31 de dezembro de 
2011. 
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3.3 Variações Patrimoniais. As variações patrimoniais ocorridas entre a data de avaliação 
e a data da efetiva Incorporação serão absorvidas pela Arezzo. 
 
4. INCORPORAÇÃO DO PATRIMÔNIO L ÍQUIDO TOTAL DA SHOES FOR U 
 
4.1. Versão Patrimonial e Avaliação. Através da Incorporação, será transferida para a 
Arezzo a totalidade do patrimônio da Shoes For U, com todos os seus elementos de ativo e 
passivo, com a sua consequente extinção. O patrimônio líquido da Shoes For U, para fins da 
Incorporação, foi avaliado com base no seu valor contábil, na data de 31 de dezembro de 2011. 
 
4.2. Empresa Avaliadora. O laudo de avaliação do acervo líquido da Shoes For U a ser 
vertido à Incorporadora (“Laudo de Avaliação – Shoes For U”), conforme disposto no artigo 226 
da Lei das Sociedades por Ações, foi preparado pela Avaliadora, ad referendum dos sócios da 
Shoes For U e da Incorporadora. 
 

4.2.1. Conforme o Laudo de Avaliação – Shoes For U, anexo ao presente sob a 
forma de Anexo II, o patrimônio líquido da Shoes For U é de R$ 1.040,82 (um mil, quarenta reais 
e oitenta e dois centavos), na data-base de 31 de dezembro de 2011. 
 
4.3. Variações Patrimoniais. As variações patrimoniais ocorridas entre a data de avaliação 
e a data da efetiva Incorporação serão absorvidas pela Arezzo. 
 
5. INCORPORAÇÃO DO PATRIMÔNIO L ÍQUIDO TOTAL DA SHOES DESIGN 
 
5.1. Versão Patrimonial e Avaliação. Através da Incorporação, será transferida para a 
Arezzo a totalidade do patrimônio da Shoes Design, com todos os seus elementos de ativo e 
passivo, com a sua consequente extinção. O patrimônio líquido da Shoes Design, para fins da 
Incorporação, foi avaliado com base no seu valor contábil, na data de 31 de dezembro de 2011. 
 
5.2. Empresa Avaliadora. O laudo de avaliação do acervo líquido da Shoes Design a ser 
vertido à Incorporadora (“Laudo de Avaliação – Shoes Design”), conforme disposto no artigo 
226 da Lei das Sociedades por Ações, foi preparado pela Avaliadora, ad referendum dos sócios 
da Shoes Design e da Incorporadora. 
 

5.2.1. Conforme o Laudo de Avaliação – Shoes Design, anexo ao presente sob a 
forma de Anexo III, o patrimônio líquido da Shoes Design é de R$ 507.279,03 (quinhentos e sete 
mil, duzentos e setenta e nove reais e três centavos), na data-base de 31 de dezembro de 2011. 
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5.3. Variações Patrimoniais. As variações patrimoniais ocorridas entre a data de avaliação 
e a data da efetiva Incorporação serão absorvidas pela Arezzo. 
 
6. INCORPORAÇÃO DO PATRIMÔNIO L ÍQUIDO TOTAL DA ZZAF 
 
6.1. Versão Patrimonial e Avaliação. Através da Incorporação, será transferida para a 
Arezzo a totalidade do patrimônio da ZZAF, com todos os seus elementos de ativo e passivo, 
com a sua consequente extinção. O patrimônio líquido da ZZAF, para fins da Incorporação, foi 
avaliado com base no seu valor contábil, na data de 31 de dezembro de 2011. 
 
6.2. Empresa Avaliadora. O laudo de avaliação do acervo líquido da ZZAF a ser vertido à 
Incorporadora (“Laudo de Avaliação – ZZAF”), conforme disposto no artigo 226 da Lei das 
Sociedades por Ações, foi preparado pela Avaliadora, ad referendum dos sócios da ZZAF e da 
Incorporadora. 
 

6.2.1. Conforme o Laudo de Avaliação – ZZAF, anexo ao presente sob a forma 
de Anexo IV, o patrimônio líquido da ZZAF é de R$ 3.824.309,39 (três milhões, oitocentos e 
vinte e quatro mil, trezentos e nove reais e trinta e nove centavos), na data-base de 31 de 
dezembro de 2011. 
 
6.3. Variações Patrimoniais. As variações patrimoniais ocorridas entre a data de avaliação 
e a data da efetiva Incorporação serão absorvidas pela Arezzo. 
 
7. DEMAIS CONDIÇÕES APLICÁVEIS À INCORPORAÇÃO  
 
7.1. Capital Social da Arezzo. Não haverá aumento de capital social da Arezzo em virtude 
da Incorporação, tendo em vista que a Arezzo detém a totalidade do capital social das 
Incorporadas, sendo o investimento detido pela Arezzo em cada uma das Incorporadas 
substituído pelos elementos de ativo e passivo destas sociedades que lhe serão vertidos por meio 
da Incorporação.  
 
7.2. Atos Societários. Serão realizadas: (i) assembleia geral extraordinária da Arezzo; (ii) 
reunião de sócios da Allmaness; (iii) reunião de sócios da Shoes For U; (iv) reunião de sócios da 
Shoes Design; e (v) reunião de sócios da ZZAF para apreciação e deliberação a respeito das 
operações contempladas neste Protocolo. 
 
7.3. Implementação. Competirá à administração da Incorporadora praticar todos os atos, 
registros e averbações que se fizerem necessários para a implementação da Incorporação, 
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correndo por conta da Incorporadora todos os custos e despesas decorrentes de tal 
implementação. 
 
7.4. Sucessão em Direitos e Obrigações. A Arezzo assumirá a responsabilidade ativa e 
passiva relativa aos patrimônios da Allmaness, da Shoes For U, da Shoes Design e da ZZAF, que 
lhe serão transferidos nos termos deste Protocolo, sem solução de continuidade. 
 
7.5. Aprovações. Este Protocolo contém as condições exigidas pelo Código Civil e pela 
Lei das Sociedades por Ações para a proposta de incorporação das Incorporadas pela Arezzo 
mediante versão da totalidade do patrimônio das Incorporadas para a Arezzo e deverá ser 
submetido à apreciação e aprovação dos acionistas da Arezzo e dos sócios da Allmaness, da 
Shoes For U, da Shoes Design e da ZZAF, oportunamente e conforme aplicável. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 05 (cinco) 
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 

São Paulo, 13 de janeiro de 2012. 
 
 

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 
 
 

___________________________________ 

 
 

__________________________________ 
p. Anderson Lemos Birman 

Diretor Presidente 
p. Thiago Lima Borges 

Diretor Vice-Presidente Corporativo e Diretor 
Financeiro 

 
ALLMANESS CALÇADOS LTDA . 

 
 

___________________________________ 

 
 

__________________________________ 
p. Anderson Lemos Birman 

Diretor Presidente 
p. Thiago Lima Borges 

Diretor Vice-Presidente Corporativo e Diretor 
Financeiro 
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(Esta página de assinaturas é parte integrante do Instrumento de Protocolo e Justificação celebrado em 13 de 

janeiro de 2012, entre Arezzo Indústria e Comércio S.A, Allmaness Calçados Ltda., Shoes For U Comércio de 

Calçados e Acessórios Ltda., Schutz Shoes Design Comércio de Calçados Ltda. e ZZAF Indústria e Comércio de 

Calçados Ltda.) 

 
 

SHOES FOR U COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA . 
 
 

___________________________________ 

 
 

__________________________________ 
p. Anderson Lemos Birman 

Diretor Presidente 
p. Thiago Lima Borges 

Diretor Vice-Presidente Corporativo e Diretor 
Financeiro 

 
SCHUTZ SHOES DESIGN COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA . 

 
 

___________________________________ 

 
 

__________________________________ 
p. Anderson Lemos Birman 

Diretor Presidente 
p. Thiago Lima Borges 

Diretor Vice-Presidente Corporativo e Diretor 
Financeiro 

 
ZZAF  INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA . 

 
 

___________________________________ 

 
 

__________________________________ 
p. Anderson Lemos Birman 

Diretor Presidente 
p. Thiago Lima Borges 

Diretor Vice-Presidente Corporativo e Diretor 
Financeiro 

 
Testemunhas: 
 
1. ________________________________ 
Nome: 
RG: 
CPF/MF: 

2. ________________________________ 
Nome: 
RG: 
CPF/MF: 
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ANEXO I  AO INSTRUMENTO DE PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO 
 
 

LAUDO DE AVALIAÇÃO – ALLMANESS  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO CONTÁBIL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

 

ALLMANESS CALÇADOS LTDA  
CNPJ/MF sob o nº 02.973.701/0001-32 

NIRE 43.204.185.888 
 

A ACTO Assessoria Contábil Tributária e Operacional Ltda, inscrita no Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de São Paulo, sob nº 2SP024.027/O-0 e no CNPJ 07.760.271/0001-
94, sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2012 – cj.102, neste ato representada por seu  
sócio, CLAY REGAZZONI MONTEIRO, CONTADOR foi nomeada pela AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na 
Rua Fernandes Tourinho, n° 147, Salas 1.301 a 1.303 , Bairro Funcionários, CEP 30112-000, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.590.234/0001-76, com seus atos constitutivos devidamente 
arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº 31.300.025-918, para 
proceder à avaliação pelo critério contábil, do patrimônio líquido da “  SOCIEDADE AVALIADA ”  

ALLMANESS CALÇADOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.973.701/0001-
32, com sede na Cidade de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida São 
Leopoldo, nº 3490 – sala 102, Bairro Imigrante, CEP 93700-000, com seus atos constitutivos 
devidamente arquivados na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o NIRE 43.204.185.888, 
apresentamos por meio deste Laudo de Avaliação Contábil (“Laudo”), o resultado dos trabalhos. 

I. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO  
 
 1.1. Conforme disposto nos artigos 7º e 8º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), o presente Laudo de Avaliação Contábil é emitido com 
o objetivo exclusivo de determinar o valor contábil, em 30/11/2011, do patrimônio da 
“incorporada”, com base nos valores escriturados nos livros de registros contábeis (ativos, 
passivos e o patrimônio líquido). 
 
II. DOS L IVROS E DA ESCRITURAÇÃO  
 

2.1. Os livros da “sociedade avaliada” acham-se revestidos de todas as formalidades 

legais e fiscais e foram escriturados de acordo com os princípios de contabilidade emanados da 

legislação societária. 
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III. DATA-BASE 
 

3.1. Conforme determinado pelos administradores das sociedades envolvidas na 

operação, ad referendum de seus acionistas e ou quotistas, a data-base do Laudo de Avaliação 

Contábil, foi fixada em 31/12/2011, tendo sido levantado nesta mesma data e para este fim, 
Balanço Patrimonial da “sociedade avaliada”, o qual se encontra no Anexo I e faz parte 

integrante deste Laudo de Avaliação Contábil. 

 
IV. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS  
 

4.1. Para os bens, direitos e obrigações que compõem o patrimônio líquido da 

“sociedade avaliada” a serem incorporados pela sociedade AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

S.A., foram utilizados os saldos contábeis do Balanço Patrimonial, elaborado de acordo com as 

normas e praticas contábeis adotadas no Brasil em conformidade com os critérios de avaliação 
de ativos e passivos, previstos na Lei das S/A Sociedades por Ações (Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976 e alterada pela Lei nº 11.638 de 28/12/2007). 

 
4.2. Com base nos critérios anteriormente referidos, a sociedade avaliada apresenta 

ativos  no valor total de R$165.213,45 (Cento e sessenta e cinco mil, duzentos e treze reais e 
quarenta e cinco centavos) e não apresenta saldo de passivos . O Patrimônio Liquido  da 

sociedade avaliada é de R$ R$165.213,45 (Cento e sessenta e cinco mil, duzentos e treze reais 

e quarenta e cinco centavos). 
 

V. EXTENSÃO DOS TRABALHOS  
 

5.1. Para emitir o presente Laudo de Avaliação Contábil, foram efetuados a revisão 
do Balanço Patrimonial da “sociedade avaliada” anexo ao presente Laudo de Avaliação Contábil 

como Anexo I. 
5.2. Também foi efetuado um exame analítico nas contas do balanço patrimonial e 

demonstrações do resultado, atentando para o adequado cumprimento dos princípios contábeis 

usualmente aceitos. 

5.3. Verificação de documentos e suporte dos saldos contábeis apresentados. 
5.4. Revisamos ainda, as praticas e estimativas adotadas pela Administração, bem 

como, a adequação e aplicação dos critérios utilizados para segregação os ativos, passivos a 

serem cindidos. 
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VI. RESULTADO DA AVALIAÇÃO  
 

6.1. Após os exames e verificações descritos no item V supra, que tomaram por base 

os registros contábeis e o Balanço Patrimonial levantado da “sociedade avaliada” em 31 de 

dezembro de 2011, concluímos que o patrimônio liquido a ser incorporado pela AREZZO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. é de R$165.213,45 (Cento e sessenta e cinco mil, duzentos e treze 

reais e quarenta e cinco centavos).  

 
VII. L IMITAÇÕES E RESPONSABILIDADES  

 
• De acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade por meio da Resolução nº821/97, não temos conhecimento de 

conflito de interesse direto ou indireto, bem como, outras circunstancias 

relevantes que representem conflitos de interesses em relação aos serviços que 
foram por nós  prestados e que estão acima descritos; 

• Não temos conhecimento de qualquer ação de controlador ou administradores da 

Sociedade no sentido de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos 
que venham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou 

conhecimento de: informações, bens, documentos ou metodologia de trabalho 
relevante para a qualidade da respectiva conclusão; 

• Não fomos informados e não temos conhecimento de qualquer evento 

relacionado a atividade da Sociedade que possa trazer impacto e alterações 

relevantes no resultado da avaliação; 
• Não fomos requeridos para realizar a atualização deste Laudo após a data de 

sua emissão. 

 
Nada mais tendo a esclarecer, concluímos o trabalho condensado no presente Laudo, 

constituído de 3 paginas digitadas e rubricadas, sendo a ultima datada e assinada. 
  

São Paulo, 09 de janeiro de 2012. 

 

_____________________________________________________________________ 

ACTO ASSESSORIA CONTÁBIL TRIBUTÁRIA E OPERACIONAL LTDA. 

CRC 2SP024.027/O-0 

CLAY REGAZZONI MONTEIRO 

Contador CRC 1SP216321/O-1 
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ANEXO I 

 

LAUDO DE AVALIAÇÃO DO ACERVO LÍQUIDO 

 

ALLMANESS CALÇADOS LTDA  
CNPJ/MF sob o nº 02.973.701/0001-32 

NIRE 43.204.185.888 
 

BALANÇO PATRIMONIAL  
LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 

 
 
Ativo     Passivo    
Ativo circulante    Patrimônio líquido   

Caixa e Bancos      3.226,56      
Aplicações Financeiras   124.885,00   Patrimônio líquido   
Impostos a recuperar    20.160,40   Capital social    10.000,00  

Total do ativo circulante     148.271,96   Reserva de lucros   149.272,12  
    Resultado do exercício      5.941,33  
Ativo não circulante         165.213,45  
  Imobilizado líquido     16.941,49      
       
Total do ativo não circulante     16.941,49      
       
Total do ativo    165.213,45   Total do patrimônio líquido    165.213,45  

 

Valor Patrimônio Liquido : R$ 165.213,45 

Quantidade de Quotas  : 10.000 

Valor p/ quota   : R$ 16,52 

 

 
 

_____________________________________________________________________ 

ACTO ASSESSORIA CONTÁBIL TRIBUTÁRIA E OPERACIONAL LTDA. 

CRC 2SP024.027/O-0 

CLAY REGAZZONI MONTEIRO 

Contador CRC 1SP216321/O-1 
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  LAUDO DE AVALIAÇÃO  
CONTÁBIL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

 

 

 

ALLMANESS CALÇADOS LTDA  
CNPJ/MF sob o nº 02.973.701/0001-32 

NIRE 43.204.185.888 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO – SHOES FOR U 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO CONTÁBIL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

Shoes For U Comércio de Calçados e Acessórios Ltda  
CNPJ/MF sob o nº 09.182.439/0001-57 

NIRE 35.221.758.622 
 

A ACTO Assessoria Contábil Tributária e Operacional Ltda, inscrita no Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de São Paulo, sob nº 2SP024.027/O-0 e no CNPJ 07.760.271/0001-
94, sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2012 – cj.102, neste ato representada por seu  
sócio, CLAY REGAZZONI MONTEIRO, CONTADOR foi nomeada pela AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na 
Rua Fernandes Tourinho, n° 147, Salas 1.301 a 1.303 , Bairro Funcionários, CEP 30112-000, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.590.234/0001-76, com seus atos constitutivos devidamente 
arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº 31.300.025-918, para 
proceder à avaliação pelo critério contábil, do patrimônio líquido da “  SOCIEDADE AVALIADA ”  

Shoes For U Comércio de Calçados e Acessórios Ltda ., sociedade limitada, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 09.182.439/0001-57, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Giovanni Gronchi, nº 5.819, loja 316-A, piso 02, Shopping Jardim Sul, Bairro 
Morumbi, CEP 05724-900, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.221.758.622, apresentamos por meio deste 
Laudo de Avaliação Contábil (“Laudo”), o resultado dos trabalhos. 

 

I. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO  
 
 1.1. Conforme disposto nos artigos 7º e 8º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), o presente Laudo de Avaliação Contábil é emitido com 
o objetivo exclusivo de determinar o valor contábil, em 30/11/2011, do patrimônio da 
“incorporada”, com base nos valores escriturados nos livros de registros contábeis (ativos, 
passivos e o patrimônio líquido). 

.  

II. DOS L IVROS E DA ESCRITURAÇÃO  
 

2.1. Os livros da “sociedade avaliada” acham-se revestidos de todas as formalidades 

legais e fiscais e foram escriturados de acordo com os princípios de contabilidade emanados da 

legislação societária. 
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III. DATA-BASE 
 

3.1. Conforme determinado pelos administradores das sociedades envolvidas na 

operação, ad referendum de seus acionistas e ou quotistas, a data-base do Laudo de Avaliação 
Contábil, foi fixada em 31/12/2011, tendo sido levantado nesta mesma data e para este fim, 

Balanço Patrimonial da “sociedade avaliada”, o qual se encontra no Anexo I e faz parte 

integrante deste Laudo de Avaliação Contábil. 
 

IV. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS  
 

4.1. Para os bens, direitos e obrigações que compõem o patrimônio líquido da 

“sociedade avaliada” a serem incorporados pela sociedade AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

S.A., foram utilizados os saldos contábeis do Balanço Patrimonial, elaborado de acordo com as 
normas e praticas contábeis adotadas no Brasil em conformidade com os critérios de avaliação 

de ativos e passivos, previstos na Lei das S/A Sociedades por Ações (Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976 e alterada pela Lei nº 11.638 de 28/12/2007). 
 

4.2. Com base nos critérios anteriormente referidos, a sociedade avaliada apresenta 
ativos  no valor total de R$149.955,22 (Cento e quarenta e nove mil, novecentos e cinqüenta e 

cinco reais e vinte e dois centavos) e passivos  no valor total de R$148.914,40 (Cento e 

quarenta e oito mil, novecentos e quatorze reais e quarenta centavos). O Patrimônio Liquido  

da sociedade avaliada é de R$1.040,82 (Hum mil, quarenta reais e oitenta e dois centavos). 
 

V. EXTENSÃO DOS TRABALHOS  
 

5.1. Para emitir o presente Laudo de Avaliação Contábil, foram efetuados a revisão 

do Balanço Patrimonial da “sociedade avaliada” anexo ao presente Laudo de Avaliação Contábil 
como Anexo I. 

5.2. Também foi efetuado um exame analítico nas contas do balanço patrimonial e 

demonstrações do resultado, atentando para o adequado cumprimento dos princípios contábeis 

usualmente aceitos. 
5.3. Verificação de documentos e suporte dos saldos contábeis apresentados. 

5.4. Revisamos ainda, as praticas e estimativas adotadas pela Administração, bem 

como, a adequação e aplicação dos critérios utilizados para segregação os ativos, passivos a 
serem cindidos. 

 
VI. RESULTADO DA AVALIAÇÃO  
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6.1. Após os exames e verificações descritos no item V supra, que tomaram por base 

os registros contábeis e o Balanço Patrimonial levantado da “sociedade avaliada” em 31 de 

dezembro de 2011, concluímos que o patrimônio liquido a ser incorporado pela AREZZO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. é de R$1.040,82 (Hum mil, quarenta reais e oitenta e dois 
centavos).  

 

VII. L IMITAÇÕES E RESPONSABILIDADES  
 

• De acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade por meio da Resolução nº821/97, não temos conhecimento de 

conflito de interesse direto ou indireto, bem como, outras circunstancias 

relevantes que representem conflitos de interesses em relação aos serviços que 

foram por nós  prestados e que estão acima descritos; 
• Não temos conhecimento de qualquer ação de controlador ou administradores da 

Sociedade no sentido de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos 

que venham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou 
conhecimento de: informações, bens, documentos ou metodologia de trabalho 

relevante para a qualidade da respectiva conclusão; 
• Não fomos informados e não temos conhecimento de qualquer evento 

relacionado a atividade da Sociedade que possa trazer impacto e alterações 

relevantes no resultado da avaliação; 

• Não fomos requeridos para realizar a atualização deste Laudo após a data de 
sua emissão. 

 

Nada mais tendo a esclarecer, concluímos o trabalho condensado no presente Laudo, 
constituído de 3 paginas digitadas e rubricadas, sendo a ultima datada e assinada. 

  
São Paulo, 09 de janeiro de 2012. 

 

 

_____________________________________________________________________ 

ACTO ASSESSORIA CONTÁBIL TRIBUTÁRIA E OPERACIONAL LTDA. 

CRC 2SP024.027/O-0 

CLAY REGAZZONI MONTEIRO 

Contador CRC 1SP216321/O-1 
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ANEXO I 

 

LAUDO DE AVALIAÇÃO DO ACERVO LÍQUIDO 

 

Shoes For U Comércio de Calçados e Acessórios Ltda  
CNPJ/MF sob o nº 09.182.439/0001-57 

NIRE 35.221.758.622 
 

BALANÇO PATRIMONIAL  
LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 

 
Ativo    Passivo   
Ativo circulante    Passivo circulante   

Caixa e Bancos           13,50   Fornecedores    146.264,55  
Outros valores a receber     27.529,05   Obrigações fiscais e sociais       1.832,25  

Total do ativo circulante      27.542,55   Total do passivo circulante     148.096,80  
      
Ativo não circulante    Passivo não circulante   
Realizável a longo prazo     Exigível a longo prazo    

Partes relacionadas   122.412,67      Partes relacionadas          817,60  
    Total  do passivo não circulante            817,60  
Total do ativo não circulante    122.412,67     
       
    Patrimônio líquido   

    Capital social    700.000,00  
    Reserva de lucros   (436.538,81) 

    Resultado do exercício   (262.420,37) 
            1.040,82  
       
       
Total do ativo    149.955,22   Total do passivo e patrimônio líquido     149.955,22  

 

 

Valor Patrimônio Liquido : R$ 1.040,82 

Quantidade de Quotas  : 7.000 

Valor p/ quota   : R$ 0,149 

 

_____________________________________________________________________ 

ACTO ASSESSORIA CONTÁBIL TRIBUTÁRIA E OPERACIONAL LTDA. 

CRC 2SP024.027/O-0 

CLAY REGAZZONI MONTEIRO 
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Contador CRC 1SP216321/O-1 

 

LAUDO DE AVALIAÇÃO  
CONTÁBIL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

 

 

 

Shoes For U Comércio de Calçados e Acessórios Ltda  
CNPJ/MF sob o nº 09.182.439/0001-57 

NIRE 35.221.758.622 
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ANEXO III  AO INSTRUMENTO DE PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO 
 
 
 
 
 

LAUDO DE AVALIAÇÃO – SHOES DESIGN 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO CONTÁBIL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

Schutz Shoes Design Comércio de Calçados Ltda  
CNPJ/MF sob o nº 02.461.175/0001-21 

NIRE 43.203.733.440 

A ACTO Assessoria Contábil Tributária e Operacional Ltda, inscrita no Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de São Paulo, sob nº 2SP024.027/O-0 e no CNPJ 07.760.271/0001-
94, sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2012 – cj.102, neste ato representada por seu  
sócio, CLAY REGAZZONI MONTEIRO, CONTADOR foi nomeada pela AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na 
Rua Fernandes Tourinho, n° 147, Salas 1.301 a 1.303 , Bairro Funcionários, CEP 30112-000, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.590.234/0001-76, com seus atos constitutivos devidamente 
arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº 31.300.025-918, para 
proceder à avaliação pelo critério contábil, do patrimônio líquido da “  SOCIEDADE AVALIADA ”  

Schutz Shoes Design Comércio de Calçados Ltda ., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 02.461.175/0001-21, com sede na Cidade de Campo Bom, Estado de Rio Grande do 
Sul, na Avenida São Leopoldo, nº 3490, sala 101, CEP 93700-000, com seus atos constitutivos 
devidamente arquivados na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o NIRE 43.203.733.440, 
apresentamos por meio deste Laudo de Avaliação Contábil (“Laudo”), o resultado dos trabalhos. 

I. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO  
 
 1.1. Conforme disposto nos artigos 7º e 8º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), o presente Laudo de Avaliação Contábil é emitido com 
o objetivo exclusivo de determinar o valor contábil, em 30/11/2011, do patrimônio da 
“incorporada”, com base nos valores escriturados nos livros de registros contábeis (ativos, 
passivos e o patrimônio líquido). 

.  

II. DOS L IVROS E DA ESCRITURAÇÃO  
 

2.1. Os livros da “sociedade avaliada” acham-se revestidos de todas as formalidades 
legais e fiscais e foram escriturados de acordo com os princípios de contabilidade emanados da 

legislação societária. 
 
III. DATA-BASE 
 

3.1. Conforme determinado pelos administradores das sociedades envolvidas na 

operação, ad referendum de seus acionistas e ou quotistas, a data-base do Laudo de Avaliação 
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Contábil, foi fixada em 31/12/2011, tendo sido levantado nesta mesma data e para este fim, 
Balanço Patrimonial da “sociedade avaliada”, o qual se encontra no Anexo I e faz parte 

integrante deste Laudo de Avaliação Contábil. 

 

IV. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS  
 

4.1. Para os bens, direitos e obrigações que compõem o patrimônio líquido da 

“sociedade avaliada” a serem incorporados pela sociedade AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

S.A., foram utilizados os saldos contábeis do Balanço Patrimonial, elaborado de acordo com as 

normas e praticas contábeis adotadas no Brasil em conformidade com os critérios de avaliação 
de ativos e passivos, previstos na Lei das S/A Sociedades por Ações (Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976 e alterada pela Lei nº 11.638 de 28/12/2007). 

 

4.2. Com base nos critérios anteriormente referidos, a sociedade avaliada apresenta 
ativos  no valor total de R$592.655,59 (Quinhentos e noventa e dois mil seiscentos e cinqüenta 

e cinco reais e cinqüenta e nove centavos) e passivos  no valor total de R$85.376,56 (Oitenta e 

cinco mil trezentos e setenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos). O Patrimônio Liquido  
da sociedade avaliada é de R$507.279,03 (Quinhentos e sete mil duzentos e setenta e nove 

reais e três centavos). 
 

V. EXTENSÃO DOS TRABALHOS  
 

5.1. Para emitir o presente Laudo de Avaliação Contábil, foram efetuados a revisão 
do Balanço Patrimonial da “sociedade avaliada” anexo ao presente Laudo de Avaliação Contábil 

como Anexo I. 

5.2. Também foi efetuado um exame analítico nas contas do balanço patrimonial e 
demonstrações do resultado, atentando para o adequado cumprimento dos princípios contábeis 

usualmente aceitos. 
5.3. Verificação de documentos e suporte dos saldos contábeis apresentados. 

5.4. Revisamos ainda, as praticas e estimativas adotadas pela Administração, bem 

como, a adequação e aplicação dos critérios utilizados para segregação os ativos, passivos a 

serem cindidos. 
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VI. RESULTADO DA AVALIAÇÃO  
 

6.1. Após os exames e verificações descritos no item V supra, que tomaram por base 

os registros contábeis e o Balanço Patrimonial levantado da “sociedade avaliada” em 31 de 

dezembro de 2011, concluímos que o patrimônio liquido a ser incorporado pela AREZZO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. é de R$507.279,03 (Quinhentos e sete mil duzentos e setenta e 

nove reais e três centavos). 
  

VII. L IMITAÇÕES E RESPONSABILIDADES  

 
• De acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade por meio da Resolução nº821/97, não temos conhecimento de 

conflito de interesse direto ou indireto, bem como, outras circunstancias 

relevantes que representem conflitos de interesses em relação aos serviços que 
foram por nós  prestados e que estão acima descritos; 

• Não temos conhecimento de qualquer ação de controlador ou administradores da 

Sociedade no sentido de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos 
que venham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou 

conhecimento de: informações, bens, documentos ou metodologia de trabalho 
relevante para a qualidade da respectiva conclusão; 

• Não fomos informados e não temos conhecimento de qualquer evento 

relacionado a atividade da Sociedade que possa trazer impacto e alterações 

relevantes no resultado da avaliação; 
• Não fomos requeridos para realizar a atualização deste Laudo após a data de 

sua emissão. 

 
Nada mais tendo a esclarecer, concluímos o trabalho condensado no presente Laudo, 

constituído de 3 paginas digitadas e rubricadas, sendo a ultima datada e assinada. 
  

São Paulo, 09 de janeiro de 2012. 

 

_____________________________________________________________________ 

ACTO ASSESSORIA CONTÁBIL TRIBUTÁRIA E OPERACIONAL LTDA. 

CRC 2SP024.027/O-0 

CLAY REGAZZONI MONTEIRO 

Contador CRC 1SP216321/O-1 
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ANEXO I 

LAUDO DE AVALIAÇÃO DO ACERVO LÍQUIDO 

 

Schutz Shoes Design Comércio de Calçados Ltda  
CNPJ/MF sob o nº 02.461.175/0001-21 

NIRE 43.203.733.440 
 

BALANÇO PATRIMONIAL  
LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 

 
Ativo    Passivo   
Ati vo não circulante     Passivo circulante    
       
Realizável a longo prazo    Obrigações fiscais e sociais          2.807,79  

Outros valores a receber         15.206,91   Total do passivo circulante            2.807,79  
         15.206,91      

    Passivo não circulante   
  Imobilizado líquido        575.107,31   Exigível a longo prazo    
  Intangível           2.341,37      Partes relacionadas             914,65  
       Provisões Contingenciais        81.654,12  
Total do ativo não circulante         577.448,68   Total do passivo não circulante          82.568,77  
       
    Patrimônio líquido    
    Capital social    1.821.000,00  
    Reserva de lucros   (1.127.390,05) 

    Resultado do exercício      (186.330,92) 
            507.279,03  

       
Total do ativo        592.655,59   Total do passivo e patrimônio líquido        592.65 5,59  

 
Valor Patrimônio Liquido : R$ 507.279,03 

Quantidade de Quotas  : 1.821.000 

Valor p/ quota   : R$ 0,279 

 

 

_____________________________________________________________________ 

ACTO ASSESSORIA CONTÁBIL TRIBUTÁRIA E OPERACIONAL LTDA. 

CRC 2SP024.027/O-0 

CLAY REGAZZONI MONTEIRO 

Contador CRC 1SP216321/O-1 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO  
CONTÁBIL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

 

 

 

Schutz Shoes Design Comércio de Calçados Ltda  
CNPJ/MF sob o nº 02.461.175/0001-21 

NIRE 43.203.733.440 
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ANEXO IV  AO INSTRUMENTO DE PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO 
 
 
 
 
 

LAUDO DE AVALIAÇÃO – ZZAF
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LAUDO DE AVALIAÇÃO CONTÁBIL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

ZZAF Indústria e Comércio de Calçados Ltda. 
CNPJ/MF sob o nº 10.236.013/0001-18 

NIRE 43.206.178.897 

A ACTO Assessoria Contábil Tributária e Operacional Ltda, inscrita no Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de São Paulo, sob nº 2SP024.027/O-0 e no CNPJ 07.760.271/0001-
94, sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2012 – cj.102, neste ato representada por seu  
sócio, CLAY REGAZZONI MONTEIRO, CONTADOR foi nomeada pela AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na 
Rua Fernandes Tourinho, n° 147, Salas 1.301 a 1.303 , Bairro Funcionários, CEP 30112-000, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.590.234/0001-76, com seus atos constitutivos devidamente 
arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº 31.300.025-918, para 
proceder à avaliação pelo critério contábil, do patrimônio líquido da “  SOCIEDADE AVALIADA ”  

ZZAF Indústria e Comércio de Calçados Ltda. , sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 10.236.013/0001-18, com sede na Cidade de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, na 
Avenida dos Municípios, nº 6740, Bairro Quatro Colônias, CEP 93700-000, com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o nº 
43.206.178.897, apresentamos por meio deste Laudo de Avaliação Contábil (“Laudo”), o 
resultado dos trabalhos. 

I. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO  
 
 1.1. Conforme disposto nos artigos 7º e 8º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), o presente Laudo de Avaliação Contábil é emitido com 
o objetivo exclusivo de determinar o valor contábil, em 30/11/2011, do patrimônio da 
“incorporada”, com base nos valores escriturados nos livros de registros contábeis (ativos, 
passivos e o patrimônio líquido). 

.  

II. DOS L IVROS E DA ESCRITURAÇÃO  
 

2.1. Os livros da “sociedade avaliada” acham-se revestidos de todas as formalidades 

legais e fiscais e foram escriturados de acordo com os princípios de contabilidade emanados da 
legislação societária. 

 

 

 
 



 
 

SCBF-SP - 2402214v2 - Protocolo - Incorporação Inativas e ZZAF pela Arezzo - 13.01.2012 
  

28 

III. DATA-BASE 
 

3.1. Conforme determinado pelos administradores das sociedades envolvidas na 

operação, ad referendum de seus acionistas e ou quotistas, a data-base do Laudo de Avaliação 

Contábil, foi fixada em 31/12/2011, tendo sido levantado nesta mesma data e para este fim, 
Balanço Patrimonial da “sociedade avaliada”, o qual se encontra no Anexo I e faz parte 

integrante deste Laudo de Avaliação Contábil. 

 
IV. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS  
 

4.1. Para os bens, direitos e obrigações que compõem o patrimônio líquido da 

“sociedade avaliada” a serem incorporados pela sociedade AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

S.A., foram utilizados os saldos contábeis do Balanço Patrimonial, elaborado de acordo com as 

normas e praticas contábeis adotadas no Brasil em conformidade com os critérios de avaliação 
de ativos e passivos, previstos na Lei das S/A Sociedades por Ações (Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976 e alterada pela Lei nº 11.638 de 28/12/2007). 

 
4.2. Com base nos critérios anteriormente referidos, a sociedade avaliada apresenta 

ativos  no valor total de R$8.633.963,76 (Oito milhões seiscentos e trinta e três mil, novecentos 
e sessenta e três reais e setenta e seis centavos) e passivos  no valor total de R$4.809.654,37 

(Quatro milhões seiscentos e cinqüenta e quatro reais e trinta e sete centavos). O Patrimônio 
Liquido  da sociedade avaliada é de R$3.824.309,39 (Três milhões oitocentos e vinte e quatro 

mil trezentos e nove reais e trinta e nove centavos). 
 

V. EXTENSÃO DOS TRABALHOS  
 

5.1. Para emitir o presente Laudo de Avaliação Contábil, foram efetuados a revisão 

do Balanço Patrimonial da “sociedade avaliada” anexo ao presente Laudo de Avaliação Contábil 
como Anexo I. 

5.2. Também foi efetuado um exame analítico nas contas do balanço patrimonial e 

demonstrações do resultado, atentando para o adequado cumprimento dos princípios contábeis 

usualmente aceitos. 
5.3. Verificação de documentos e suporte dos saldos contábeis apresentados. 

5.4. Revisamos ainda, as praticas e estimativas adotadas pela Administração, bem 

como, a adequação e aplicação dos critérios utilizados para segregação os ativos, passivos a 
serem cindidos. 
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VI. RESULTADO DA AVALIAÇÃO  
 

6.1. Após os exames e verificações descritos no item V supra, que tomaram por base 

os registros contábeis e o Balanço Patrimonial levantado da “sociedade avaliada” em 31 de 

dezembro de 2011, concluímos que o patrimônio liquido a ser incorporado pela AREZZO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. é de R$3.824.309,39 (Três milhões oitocentos e vinte e quatro mil 

trezentos e nove reais e trinta e nove centavos). 
  

VII. L IMITAÇÕES E RESPONSABILIDADES  

 
• De acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade por meio da Resolução nº821/97, não temos conhecimento de 

conflito de interesse direto ou indireto, bem como, outras circunstancias 

relevantes que representem conflitos de interesses em relação aos serviços que 
foram por nós  prestados e que estão acima descritos; 

• Não temos conhecimento de qualquer ação de controlador ou administradores da 

Sociedade no sentido de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos 
que venham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou 

conhecimento de: informações, bens, documentos ou metodologia de trabalho 
relevante para a qualidade da respectiva conclusão; 

• Não fomos informados e não temos conhecimento de qualquer evento 

relacionado a atividade da Sociedade que possa trazer impacto e alterações 

relevantes no resultado da avaliação; 
• Não fomos requeridos para realizar a atualização deste Laudo após a data de 

sua emissão. 

 
Nada mais tendo a esclarecer, concluímos o trabalho condensado no presente Laudo, 

constituído de 3 paginas digitadas e rubricadas, sendo a ultima datada e assinada. 
  

São Paulo, 09 de janeiro de 2012. 

 

_____________________________________________________________________ 

ACTO ASSESSORIA CONTÁBIL TRIBUTÁRIA E OPERACIONAL LTDA. 

CRC 2SP024.027/O-0 

CLAY REGAZZONI MONTEIRO 

Contador CRC 1SP216321/O-1 
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ANEXO I 

LAUDO DE AVALIAÇÃO DO ACERVO LÍQUIDO 

ZZAF Indústria e Comércio de Calçados Ltda. 
CNPJ/MF sob o nº 10.236.013/0001-18 

NIRE 43.206.178.897 
 

BALANÇO PATRIMONIAL  
LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 

 
Ativo      Passivo    
Ativo circulante      Passivo circulante    

Disponibilidades     1.175.996,60    Empréstimos e financiamentos                   -    
Contas a receber     2.938.526,41    Fornecedores   2.436.213,83  
Estoques     3.659.878,05    Obrigações fiscais e sociais      563.629,46  
Impostos a recuperar       601.623,98    Obrigações trabalhistas      347.657,57  
Outros valores a receber       113.218,62    Outras contas a pagar        53.343,69  

Total do ativo circulante     8.489.243,66    Total do passivo circulante   3.400.844,55  
        
Ativo não circulante      Passivo não circulante    

  Imobilizado líquido       139.224,92    Exigível a longo prazo   

  Intangível           5.495,18       Partes relacionadas   1.380.311,82  

       144.720,10       Provisões Contingenciais        28.498,00  

     Total do passivo não circulante    1.408.809,82  
Total do ativo não circulante        144.720,10       
     Patrimônio líquido   
     Capital social      350.000,00  

     Reservas de lucro   2.932.060,02  

     Resultado do exercício      542.249,37  

        3.824.309,39  

Total do ativo     8.633.963,76    Total do passivo e patrimônio líquido   8.633.963,7 6  

 
Valor Patrimônio Liquido : R$ 3.824.309,39 

Quantidade de Quotas  : 350.000 

Valor p/ quota   : R$ 10,92 

 

___________________________________________________________________ 

ACTO ASSESSORIA CONTÁBIL TRIBUTÁRIA E OPERACIONAL LTDA. 

CRC 2SP024.027/O-0 

CLAY REGAZZONI MONTEIRO 

Contador CRC 1SP216321/O-1 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO  
CONTÁBIL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

 

 

 

ZZAF Indústria e Comércio de Calçados Ltda. 
CNPJ/MF sob o nº 10.236.013/0001-18 

NIRE 43.206.178.897 
 

 
 


